
Rcidgiver har et av landets 
st0rste arkitektmilj(l) 
Med nesten 200 arkitekter 
har Norconsult-konser
net pa kort tid blitt blant 
landets st0rste arkitekt
milj0er. 
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caa@bygg.no 
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Norconsult har i en arrekke hatt 
arkitekter i radgiverstaben, men 
har i l0pet av fa ar vokst kraft
ig innen fagfeltet. Selv mener 
de veksten er helt i trad med 
markedsutviklingen generelt, og 
de megatrender samfunnet star 
overfor. 

- Vi satser veldig pa a fa eta
blert Norconsult som en ves
entlig designakt0r, og utvide 
ingeni0r-merkevaren til ogsa a 
gjelde arkitektur, sier kontorleder 
Michelle S. Wright i Norconsult til 
Byggeindustrien. 

Oppkj0p 
- Den sterkeste veksten har
skjedd gjennom oppkj0p av store
og etablerte milj0. Da starter vi 
ikke pa scratch, men har et eta
blert nettverk pa plass. Som et 
resultat av bade organisk vekst
og oppkj0p har vi na arkitekter, 
landskapsarkitekter, interi0rarkitek
ter, urbanister og byplanleggere i
staben, !egger hun til. 

Hun var selv en del av et av 
oppkj0pene. Wright ledet nemlig 
ogsa Solem Arkitektur som ble 
kj0pt opp av Norconsult i 2014 
og helintegrert i 2015. 

- Vi har kommet inn i et start
felleskap, og har opplevd en 
enorm vilje til a satse pa vare 
felt. I trad med megatrender som 
fortetting og urbanisme, forteller 
sivilarkitekten. 

- Arkitekt og ingeni0r har alltid 
vcert et viktig nav i et byggepros
jekt. Na merker vi at terskelen 
er mye lavere enn tidligere til ii 
ta en telefon for a fa svar pa et 
VA-sp0rsmal eller andre tekniske 
avklaringer. Samtidig opplev
er vi en star forventning fra in
geni0rene. Jeg tror de tenker at 
na far vi inn kreative krefter som 
kan skape enda mer entusiasme i 
prosjektene, !egger Wright til. 

Stort spenn 
Hun tror arkitektene i Norconsult 

SPENN. Oet er et stort spenn i 
prosjektene til Norconsult. Her rep
resentert ved Stabekk stasjon, et 
boligprosjekt i B0d0 og et landskap
sarkitekt-prosjekt i Trondheim, 
Havstein Kirkegcird. 
Foto: Norconsult. 

spesielt setter pris pa det store 
spennet av arbeidsoppgaver som 
de far i konsernet. Fra store sam
ferdselsprosjekt til interi0r, hytter, 
skoler og sykehjem. Wright trekker 
frem de store planprosjektene 
Intercity Skien-T0nsberg og Rin
geriksbanen som store og spen
nende prosjekter. 

- Norconsult-navnet har apnet 
mange nye d0rer for oss. For ek
sempel merker vi at det blir mer 
attraktivt for andre arkitektkontor ii 
samarbeide med oss. Rekrutterin
gen av nye medarbeidere er ogsa 
mer interessant - samfunnet blir 
mer og mer sammensatt. Det 
samme skjer innenfor vare fag, og 
dermed 0ker bevisstheten rundt 
dette ogsa hos de arkitektene 
som s0ker seg til oss, avslutter 
hun. 


